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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

Чуве на дра ма „Нора 
– Лут ки на кућа“ 
Хен ри ка Ибсе на о 
жени која, спо знав
ши патри јар хал

ну хипо кри зи ју, напу шта мужа и 
удоб ни дом, пре ми јер но је с вели
ким успе хом изве де на прек си ноћ 
(23. децем бра), на Вели кој сце ни, у 
режи ји и адап та ци ји Татја не Ман
дић Риго нат.

У тој дра ми, напи са ној кра
јем 19. века, чија је сушти на да 
човек тре ба да мисли сво је мисли, 
доно си соп стве не одлу ке и пре
у зи ма одго вор ност за соп стве ни 
живот, уло ге су оства ри ли Нада 
Шар гин (Нора Хел мер), Ненад 
Стој ме но вић (Тор валд Хел мер, 
адво кат, Норин супруг), Хаџи 
Ненад Мари чић (Док тор Ранк), 
Kатарина Мар ко вић (Госпо ђа 
Kристина Лин де), Горан Јев тић 
(Адво кат Нилс Kрогстад) и Јеле на 
Бла го је вић (Слу шки ња). 

 „Нора  Лут ки на кућа“, први 
драм ски бест се лер, пре врат нич ка 
дра ма која је про не ла Ибсе но ву 
сла ву широм све та, уздр ма ла је 
позо ри шне сце не и савест онда
шњих гра ђа на, инспи ри са ла мно
ге умет ни ке и покре ну ла поле ми
ке које и данас тра ју. 

Напо ми њу ћи да је овај комад, 
који је пре суд но ути цао на раз
вој модер не дра ме, писан и у 
духу егзи стен ци ја ли стич ке фило
зо фи је и њеног родо на чел ни
ка Kјеркегора, Татја на Ман дић 

Риго нат исти че да је Ибзен суров 
писац и да врло дубо ко пони ре 
у људ ску пси хо ло ги ју, „не пише 
типо ве него се чове ком бави у свој 
њего вој сло же но сти“.

Пре ма њеним речи ма, у адап
та ци ји је Ибсе нов текст лишен 
оно га што је данас суви шно.

„То је комад из вре ме на вер
бал ног теа тра, а данас мно го тога 
може мо изра зи ти дру га чи јим 
сцен ским јези ком, има мо широк 
спек тар могућ но сти како да изра
зи мо уну тра шњи живот лико ва. 
Било ми је бит но да речи не затр
па ва ју сушти ну и да Ибсе на пре
ве дем језич ки и зна ков но у 21. 
век“, каже реди тељ ка.

Реди тељ ка је ура ди ла и избор 
музи ке, а у умет нич ком тиму су и 
Бран ко Хој ник (сце но граф), Ива
на Васић (кости мо граф), Ире на 
Дра го вић (ком по зи тор), Љиља на 
Мркић Попо вић (сцен ски говор), 
Игор Kоруга (сцен ски покрет) и 
Јеле на Твр ди шић (видео рад).

Kомад се игра у пре во ду 
Љуби ше Раји ћа. 

Ово је у Народ ном позо ри
шту тре ћа постав ка дра ме „Нора 
 Лут ки на кућа“ коју је слав ни 
нор ве шки књи жев ник, један од 
нај ве ћих драм ских писа ца свет
ске књи жев но сти Хен рик Ибзен, 
напи сао 1879. годи не. 

Прва пре ми је ра одр жа на је 28. 
јану а ра 1889. годи не, а наред на 12. 
маја 1921. годи не. 

Р.П.Н.

Драмскикласик
уконтексту
21.века
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Дуго наја вљи ва
ни комад Сини ше 
Kовачевића „Годи
не вра на“, који ће 
пот пи са ти и режи ју, 

уско ро ће запо че ти свој сцен ски 
живот у Народ ном позо ри шту. 
Пре ми је ра је пла ни ра на за 10. март 
на Вели кој сце ни, а глав не уло ге 
у овој дра ми, која на аутен ти чан 
начин гово ри о живо ту Бео гра да и 
Бео гра ђа на током Првог све та ког 
рата, тума чи ће Kалина Kовачевић 
(Јули ја Kавран), Алек сан дар Срећ
ко вић/ Бра ни слав Тома ше вић 
(Алојз Kавран), Вук Kостић/ Петар 
Стру гар (Живо јин Рајић), Љиља
на Бла го је вић (Kатица Рајић), 
Соња Kолачарић (Љубин ка Рајић), 
Хаџи Ненад Мари чић/ Бојан 
Kривокапић (Мијат Там на вац), 
Мио драг Kривокапић (Бата Душа), 
Вла дан Гајо вић (Вој во да Петар 
Бојо вић), Лепо мир Ивко вић (Гене
рал Седла ре вић).

У вели ком ансам блу су и 
Дра ган Нико лић (Еуген Доле
жал), Милош Ђор ђе вић (Хашим), 
Нема ња Ста ма то вић (Леон Дроб
ник), Урош Уро ше вић (Жели
мир Петрас), Душан Мате јић 
(Kарл Мени ге), Дра ган Секу лић 
(Милан Ракић), Пре драг Миле тић 
(Kонобар Вла да), Бошко Пуле тић 
(Моша Kуманди), Тана си је Узу
но вић (Kраљ Петар), Дар ко Томо
вић (Арчи балд Рајс), Бран ки ца 
Зорић Васо вић (Мела ни ја), Хаџи 
Петар Божо вић (Пекар) и тро је 
деце, узра ста од пет до осам годи
на  Вик тор Мустај ба шић (Бог дан), 
Гаври ло Иван ко вић (Све то зар) и 
Анђе ли ја Фили по вић (Дуња).

Дра ма тург је Дан ка Секу ло вић, 
а у умет нич ком тиму су и Геро слав 
Зарић (сце но граф), Мари на Меде

ни ца (кости мо граф), Петра Фотез 
(кости мо граф балет ских кости
ма), Бори слав Дугић (ком по зи тор), 
Вла ди мир Петри че вић (музич ки 
аран жма ни и дизајн зву ка), Иси до
ра Ста ни шић (коре о граф) и Радо
ван Kнежевић (сцен ски говор).

Прва чита ћа про ба одр жа на је 
20. децем бра у позо ри шном бифеу 
на четвр том спра ту, једи ном про
сто ру у згра ди у којем је, на јед
ном месту, могла да се оку пи 
толи ко број на еки па умет ни
ка и сарад ни ка ове пред ста ве 
(53) која ће се, уоста лом, као 
и сви Kовачевићеви насло ви 
изве де ни у Народ ном 
позо ри шту („Јанез”, 
„Зеч ји насип” и 
„Вели ка дра
ма”) сигур
но годи на
ма игра ти 
на „кар ту 
више”. У том 
с м и  с л у , 
„Вели ка дра
ма” је и даље 
непри ко сно ве на, 
јер ће се уско ро, 22. 
фебру а ра, навр ши ти две деце
ни је од њене пре ми је ре, а огром ни 
инте рес публи ке за том четво ро ча
сов ном потре сном сагом о нашој 
нови јој про шло сти, од сре ди не до 
кра ја 20. века, и даље не јења ва. 

За раз ли ку од тог кома да, у 
којем се фоку си ра на црно гор ску 
поро ди цу Вучић која са сво јим 
суна род ни ци ма актив но уче ству је 
у коло ни за ци ји Вој во ди не про ла
зе ћи кроз број не иде о ло шке поде ле 
(од Дру гог свет ског рата, Инфор
мби роа, до дана шњих наци о нал
них „пре гру пи са ва ња”), Kовачевић 
рад њу „Годи на вра на“ сме шта у 

мало ста ри ју про шлост.
Наи ме, реч је о пери о ду Првог 

свет ског рата и првих годи на сло
бо де, вре ме ну нео че ки ва них љуба
ви, офи цир ских дво бо ја, тихих 
сахра

на, бежа ни
је, спа са ва

ња части. То 
је вре ме пре

ког суда, веша ла 
и изро да, али и вре ме 

када, чак, и вра не напа ству
ју град и небо пре тва ра ју у црни 
облак…

„Сини ша... зна те и сами како 
пише. Вео ма се раду јем што је 
Народ но позо ри ште доби ло ква
ли те тан текст, а доби ће и пред
ста ву. На вама је то да ура ди те. 
Мислим да има мо јако добар 
потен ци јал“, казао је у обра ћа њу 
чла но ви ма умет нич ке и сарад нич
ке еки пе пред ста ве в.д. управ ни ка 
Народ ног позо ри шта Све ти слав 
Гон цић. 

„Иако је, прет по ста вљам, при
чу о исто ри ји иден ти те та јед ног 

наци о нал ног бића или иден ти те та 
Срби је могао да започ не и рани је, 
Сини ша је иза брао баш ту годи ну, 
1918. Нарав но, ово дело кому ни ци
ра са тим иден ти те том мно го пре, 
али и мно го после те годи не. А вра

не... оне нас све то вре ме пра те 
и напа да ју. Желим вам сре

ћан поче так рада“, пору
чио је Гон цић.  

Дирек тор ка Дра
ме Моли на Удо вич
ки Фотез изра зи
ла је задо вољ ство 
чиње ни цом што 
Народ но позо ри
ште пока зу је да је 

у ста њу да напра ви 
вели ку ансамбл пред

ста ву, попут ове. 
„Вели ка ансамбл пред

ста ва увек је ветар у једра не 
само Дра ми, него и целом позо

ри шту... Има те реди те ља који 
јако добро позна је писца (смех). 
То нам је јед на ола ша ва ју ћа окол
ност. Тако ђе, има те и реди те ља за 
кога сам сигур на да ће пра ви ти 
добру атмос фе ру на про ба ма и да 
ће истрај но пошто ва ти вашу пре
да ност раду и вашу кре а тив ност“, 
иста кла је дирек тор ка Дра ме. 

Kовачевић је наја вио да ће ова 
пред ста ва „бити јако ати пич на и 
посве дру га чи ја“ од све га оно га 
што је до сада радио.

„Kад кажем ати пич на, мислим 
на теа тар ски модел у којем ћемо 
поку ша ти да сце но гра фи ју, поред 
оно га што ће ура ди ти Гера, пра ви
мо од људ ских тела. Два тела могу 
бити вра та на које ће неко поку ша
ва ти да уђе, пет људ ских тела може 
да пред ста вља шуму у којој тре ба 
да се оди гра дво бој, од три тела 
могу да се напра ве веша ла... Овај 

комад, ина че, пред ста вља посе
бан теа тар ски фено мен. Обич но се 
успе шни рома ни дра ма ти зу ју, па се 
од њих пра ве дра ме, а овде је пут 
био пот пу но инвер зи ван. Наи ме, 
прво је напра вље на дра ма „Учи те
љи ца“, па је онда та дра ма роман
си ра на“, иста као је Kовачевић уз 
напо ме ну да се пред чла но ви ма 
еки пе ове пред ста ве нала зи „аутен
тич но драм ско шти во које је, од 
свог ембри о нал ног раз во ја па даље, 
било мишље но за теа тар“. 

„Црне вра не су, дакле, мета
фо ре смр ти, несре ће, црни не... 
По сво јој пога ни и жести ни Први 
свет ски рат био је гори од Дру
гог свет ског рата. Изме ђу хоте ла 
„Москва“ и „Бал кан“ било је поста
вље но осам веша ла, вој нич ке трој
ке патро ли ра ле су гра дом и био је 
уве ден поли циј ски час. У то вре ме 
у Бео гра ду није било мушких гла ва, 
мушки су оти шли са вој ском. Бео
град је био град удо ви ца и сиро
чи ћа, жена које са нестр пље њем 
чека ју писмо са Kрфа или умр ли цу. 
Био је то град нема шти не, суро
вих егзе ку ци ја, ту су Аустри јан ци 
дошли да оста ну зау век, да нове 
гене ра ци је индок три ни ра ју новим 
настав ним про гра ми ма. Те годи не 
у Вели ком рату, у Бео гра ду, зиме 
су биле посеб но леде не, мра зе ви 
су замр за ва ли Дунав. Пошто није 
било мушка ра ца који би обез бе ди
ли дрва, огрев је било покућ ство. 
То је оквир несре ће из Првог свет
ског рата, у коме се чини да се дале
ка, раз би је на срп ска вој ска ника да 
неће вра ти ти. Али, из чита ве те 
апа ти је она се попут феник са узди
же из пепе ла и на раз ва ли на ма бив
ше сре ће поку ша ва да пра ви нови 
живот и држа ву”, каже Kовачевић.

М. Без бра ди ца

СИНИ ША КОВА ЧЕ ВИЋ, ПО СОП СТВЕ НОМ ТЕК СТУ, РЕЖИ РА „ГОДИ НЕ ВРА НА“, ПРЕ МИ ЈЕ РА 10. МАР ТА НА ВЕЛИ КОЈ СЦЕ НИ

Историјскимозаикнашесудбине

Већ изве сно вре ме, 
ансамбл Опе ре спре ма 
„Дон Kихота“, нај по
зна ти је дело слав ног 
фран цу ског ком по зи

то ра Жила Маснеа, а пре ми је ра је 
пла ни ра на поло ви ном фебру а ра 
на Вели кој сце ни под дири гент
ском упра вом Ђор ђа Стан ко ви ћа 
и у режи ји Ива не Дра гу ти но вић 
Мари чић. У тој „херој ској коме ди
ји“ у пет чино ва, чији је либре то, 
пре ма исто и ме ном култ ном рома
ну Мигу е ла Сер ван те са, настао 
из пера Анри ја Kена, уло ге ће (у 
алтер на ци ји) пева ти Вук Зекић, 
Мио драг Д. Јова но вић, Иван 

Тома шев, Миха и ло Шљи вић (Дон 
Kихот), Алек сан дар Ста ма то вић, 
Миха и ло Шљи вић (Сан чо Пан са), 
Алек сан дра Анге лов, Љуби ца Вра
неш, Жељ ка Здје лар, Јана Цвет ко
вић (Дул си не ја), Дар ко Ђор ђе вић, 
Сини ша Радин, Сте фан Жива но
вић (Хуан/ Родри гез)...

У пред ста ви ће уче ство ва ти 
Орке стар и Хор ансам бла Опе ре 
Народ ног позо ри шта у Бео гра ду. 

Сце но граф је Мираш Вук са
но вић, кости ме ће ура ди ти Олга 
Мрђе но вић, док је за сцен ски 
покрет заду жен Иви ца Kлеменц. 

Масне је у „Дон Kихота“, пра и
зве де ног 19. фебру а ра 1910. годи не 

у Опе ри Мон те Kарла, уткао вео ма 
сна жан ауто би о граф ски еле мент. 
У овој опе ри, коју је ком по но вао 
у сво јој 67. годи ни, у вре ме када је 
имао изве сних здрав стве них про

бле ма, себе је пред ста вио као одме
ре ног, нео бич ног и дис тан ци ра ног 
вите за, Дул си не ју је  при ка зао као 
амби ци о зну уда ва чу са осе ћа јем 
кри ви це и жаље ња, а за лик Сан
ча Пан се упо тре био је језик опе ре 
буфо... Масне је у „Дон Kихоту“, 
који се сма тра за нај у спе шни ју од 
укуп но шест опе ра које је ком по но
вао, иска зао огром ну рас кош свог 
тален та и уме ћа. У јед ној од нај по
тре сни јих сце на опе ре  смрт вите
за лута ли це, ком по зи тор пока зу је 
дуби ну сво је емпа ти је и пои сто ве
ће ња са глав ним јуна ком.

Опе ра „Дон Kихот“ први пут 
је пре ми јер но изве де на у Народ

ном позо ри шту у Бео гра ду 17. маја 
1935. годи не под дири гент ском 
упра вом Пре дра га Мило ше ви ћа 
и у режи ји Ери ха Хеце ла. Наред на 
пре ми је ра (Оскар Данон дири гент/ 
Мла ден Сабљић реди тељ) одр жа на 
је 9. мар та 1957. годи не, а тре ћа, и 
за сада, послед ња била је 13. окто
бра 2003. годи не. Под дири гент
ском упра вом Анге ла Шуре ва, у 
режи ји Саму ра Ран ко ви ћа, уло ге 
су оства ри ли Живан Сара ман дић 
(Дон Kихот), Алек сан дар Ста ма
то вић (Сан чо Пан са), Алек сан дра 
Анге лов (Дул си не ја) и Алек сан дар 
Дој ко вић (Хуан).  

Р.П.Н. 

ОПЕ РА СПРЕ МА „ДОН KИХОТА“ ЖИЛА МАСНЕА, ПРЕ МИ ЈЕ РА У ФЕБРУ А РУ НА ВЕЛИKОЈ СЦЕ НИ

„Херојскакомедија“упетчинова
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ОВА ЦИ ЈЕ ЗА „ЦАР СТВО МРА КА“ 
У ПОД ГО РИ ЦИ

Пред ста ва „Цар ство 
мра ка“ пре ма тек сту 
Лава Нико ла је ви ча Тол
сто ја, у режи ји Иго ра 
Вука Тор би це, изве де на 
је 7. децем бра с вели ким 
успе хом у Црно гор ском 
народ ном позо ри шту у 
Под го ри ци. Оду ше вље на 
публи ка у пуној сали (у 
скла ду са Ковид про пи

си ма) поздра ви ла је наше умет ни ке на кра ју пред ста ве ста ја ћим 
ова ци ја ма. У овој дра ми, коју је један од нај ве ћих руских реа
ли ста свог доба напи сао 1886. годи не, уло ге су оства ри ли Олга 
Ода но вић (Матр јо на), Хана Сели мо вић (Ани сја), Вања Ејдус 
(Аку љи на), Ненад Пећи нар (Петар), Ана ста сиа Ман дић (Кума), 
Мар ко Баћо вић (Аћим), Иван Ђор ђе вић (Ники та), Нико ла Вујо
вић (Митрић), Ива на Шће па но вић (Мари на), Новак Раду ло вић 
(Сват) и девој чи ца Јеле на Бла го је вић (Ањут ка). Теме из Тол сто
је ве дра ме, попут пре ва ре, похле пе, пре љу бе, лице мер ја, уби ства 
и чедо мор ства, а све зарад нов ца који је „сва ком послу госпо дар”, 
вео ма су при сут не и у дана шњем вре ме ну. Слав ни писац у овом 
кома ду о гре ху и изо па че но сти карак те ра, за шта нај ви ше кри ви 
очај нич ко сиро ма штво, пру жа довољ но дока за да су сви ти људи 
који живе у јед ном таквом цар ству мра ка и сами мрач ни и сви 
међу соб но под јед на ко спо соб ни за оно нај го ре…

Р.П.Н.

ХОЗЕ ИГЛЕ СИ АС ДЕБИ ТО ВАО У БАЛЕ ТУ 
„ДОН КИХОТ“

У бале ту Лудви га 
Мин ку са „Дон Kихот“ у 
коре о гра фи ји Вла ди ми
ра Васи ље ва, изве де ном 
7. децем бра на Вели кој 
сце ни, први пут у уло
зи Бази ла насту пио је 
соли ста Хозе Игле си
ас. Китри је била Боја
на Жега рац Кне же вић, 

а уло ге су оства ри ли и Душан ка Ђор ђе вић (Мере це дес), Кар лос 
Алва ра до први пут у роли Торе а до ра, Ада Рас пор и Мар га ри
та Черо му хи на су Kитрине дру га ри це, Божин Павлов ски (Дон 
Kихот), Милош Кец ман (Сан чо Пан са), Љиља на Вели ми ров 
(Kраљица Дри ја да)... У пред ста ви уче ству је цело куп ни ансамбл 
Бале та. Kостимограф је Олга Мрђе но вић, а сце но граф Борис 
Мак си мо вић. Пре ми је ра „Дон Kихота“ одр жа на је 15. новем бра 
2007. годи не.

Р.П.Н.

ЂОР ЂЕ ПАВЛО ВИЋ ДИРИ ГО ВАО У МОДЕ НИ 
ПРЕ МИ ЈЕР НИМ ИЗВО ЂЕ ЊЕМ ПРЕД СТА ВЕ У 
ОКВИ РУ ПРО ЈЕК ТА „CROSS OPE RA“ 

Мае стро Ђор ђе Павло
вић, стал ни дири гент Опе
ре Народ ног позо ри шта у 
Бео гра ду, дири го вао је 3. 
децем бра на сце ни Tea tra 
Comu na le „Luci a no Pava rot
ti“ у Моде ни пре ми јер ним 
изво ђе њем савре ме не опе
ре наста ле на тему Дру гост: 
страх и откри ће, у окви
ру међу на род ног про јек та 

„Cross Ope ra“. На осно ву зада те теме, тро је ком по зи то ра и исто 
толи ко либре ти ста из Ита ли је, Аустри је и Срби је кре и ра ли су 
нову опе ру напра вље ну од три при че у чијем сре ди шту су мигра
ци је ста нов ни штва са Бли ског Исто ка у Евро пу. Про је кат „Cross 
Ope ra“ тре ба да под стак не тран сна ци о нал ну мобил ност умет ни
ка и про фе си о на ла ца, као и тран сна ци о нал ну цир ку ла ци ју кул
тур ног и кре а тив ног ства ра ња, који ма су циље ви да се про мо ви
шу кул тур на раз ме на, интер кул ту рал ни и међу вер ски дија лог, 
раз у ме ва ње кул тур не разно ли ко сти и соци јал на инклу зи ја.

Р.П.Н.

Прва изло жба Музе
ја Народ ног позо
ри шта у Бео гра ду 
у овој сезо ни биће 
посве ће на Бори

сла ву Гри го ро ви ћу, дуго го ди шњи 
реди те љу и у два пери о да дирек
то ру Дра ме наци о нал ног теа тра. 
Све ча но отва ра ње постав ке, чији је 
аутор орга ни за тор Музе ја Народ
ног позо ри шта Дра ги ца Гаше ћа, 
зака за но је за среду 29. децем бар у 
18 часо ва. 

„Повод за изло жбу о вели ком 
умет ни ку, реди те љу Бори сла ву Гри
го ро ви ћу била је десе то го ди шњи ца 
од њего ве смр ти (2020. годи не), 
која је због ситу а ци је са коро ном 
поме ре на за 2021. годи ну. Пошто 
њего ву супру гу Сав ку и ћер ку Ану 
која је тако ђе реди тељ у Народ ном 
позо ри шту, добро позна јем, ова 
изло жба у толи ко носи већу одго
вор ност и стреп њу у сми слу да ли 
ћу оправ да ти њихо ва оче ки ва ња“, 
каже аутор ка Гаће ша за „Позо ри
шне нови не“.

Пре ма њеним речи ма, то је јед
на ретро спек ти ва ства ра ла штва 
Гри го ро ви ћа као позо ри шног, теле
ви зиј ског и филм ског реди те ља, 
глум ца, сце на ри сте и про фе со ра. 

„Насто ја ла сам да што вер ни је 
при ка жем његов реди тељ ски пор

трет од првих глу мач ких кора ка 
како на фил му, тако и у позо ри шту. 
Када је дипло ми рао, одлу чио се да 
кари је ру започ не у Народ ном позо
ри шту у Сара је ву, где поста је убр
зо и први реди тељ, а затим доби ја 
сти пен ди ју за уса вр ша ва ње у Пари
зу. После деце ни је успе шног рада 
у Сара је ву (19541964) пре ла зи у 
Народ но позо ри ште у Бео гра ду, где 
ради сво ју прву режи ју Наме сни
ка, која је дожи ве ла вели ки успех, а 
затим пред ста ве почи њу саме да се 
нижу. Усле ди ле су Ште та што је 
блуд ни ца, После љуба ви, колаж Теа
тра ли ја Син ги ду нум, Голи мачи ћи, 
Вожд, Про рок, Колом ба, Таша на, 
Деца сун ца, Кате го рич ки зах тев, 
Дом Мари је помоћ ни це, Кошта
на, Пат или игра кра ље ва, Побра
тим...Вели ки број њего вих пред
ста ва имао је вео ма дуг сцен ски 
век, а Кошта на Боре Стан ко ви ћа 
у њего вој режи ји била је култ на 
пред ста ва на сце ни Народ ног позо
ри шта; игра на је пуних 14 годи на и 
изве де на је око 300 пута“, под се ћа 
Дра ги ца Гаће ша

„Био је, пре све га, при ја тељ, 
реди тељ и педа гог, умео је да пра ти 
глум ца, инси сти рао је на њего вом 
лич ном ста ву и спон та но сти током 
гра ђе ња уло ге, давао му је сло бо
ду да при вид но сам ства ра.  Имао 

је частан однос 
пре ма сво јој 

п р о  ф е  с и 
ји. Њего ве 
пред ста ве 
су обе ле
жи ле јед
но вре ме 

Н а р о д  н о г 
позо ри шта у 

Бео гра ду коме је 
остао веран до кра ја 

сво је кари је ре“, каже наша 
саго вор ни ца. 

Гри го ро вић је као реди тељ 
госто вао у Моста ру, Бања Луци, 
Зени ци, Тузли, Осје ку,Зре ња ни ну, 
Нишу, При шти ни, Шап цу, Ужи цу, 
Дими тров гра ду, Заје ча ру, Срем
ској Митро ви ци и Пиро ту, као и у 
Немач кој и Руму ни ји.

Био је вели ки умет ник и пошто
ва лац репер то ар ског тра ди ци о
нал ног позо ри шта. У том смислу 
глу мац Бра ни славЦига Јери нић 
је напи сао: „...Раша Пла о вић је 
Народ но позо ри ште звао Кућом. А 
Бора Гри го ро вић је био човек наше 
Куће и у буквал ном сми слу, мак си
мал но. Био је њен озби љан стуб. 
Он је имао тежи ну која није била 
спољ на, него уну тра шња...“ 

У два навра та је био врши
лац дужно сти дирек то ра Дра ме у 
Народ ном позо ри шту у Бео гра ду, а 
био је и члан Наци о нал не коми си
је за ITI при UNE SCOу и покре тач 
мани фе ста ци је Дучи ће ве вече ри 
пое зи је у род ном гра ду. Оства рио 
је више од 100 режи ја, а био је и 
про фе сор режи је на Ака де ми ји 
умет но сти у Београду.

Добит ник је број них награ да 
међу који ма се посеб но издва ја
ју Шестоаприлскa наградa гра да 
Сара је ва 1962. годи не (за режи ју 
дра ма „Зау ста вљи ви успон Арту ра 
Уиа“ Б. Брех та, „Било их је седам“ 
В. Хола и „Откри ће“ Д. Ћоси ћа), 
Пла ке та „Шек спи ро ва про сла ва“, 
Наградa Народ ног позо ри шта за 
сезо ну 1979/80 за режи ју кома да 
„Страх и нада Наде жде Ман дељ
штам“, Награ да „Јоа ким Вујић“, 
Плак етa Народ ног позо ри шта, 
Печат  Народ ног позо ри шта, Злат
ни Бео чуг, Награ да „Јован Бата 
Пут ник“ 

Након све ча ног отва ра ња 29. 
децем бра, посе ти о ци ће изло жбу 
моћи да погле да ју  сва ког рад ног 
дана у вре ме рада Музе ја Народ ног 
позо ри шта и при ли ком дола ска на 
вечер ње пред ста ве на Вели кој сце
ни. 

М. Без бра ди ца

ИЗЛО ЖБА ПОСВЕ ЋЕ НА РЕДИ ТЕ ЉУ БОРИ СЛА ВУ ГРИ ГО РО ВИ ЋУ, 
АУТОР КЕ ДРА ГИ ЦЕ ГАЋЕ ШЕ

Уметниккојијеимао
частанодноспрема
својојпрофесији
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„НОР МА“ ПОНО ВО НА РЕПЕР ТО А РУ, 
ЉУБИ ЦА ВРА НЕШ КАО АДАЛЂИЗА

Опе ра Вин
ћен ца Бели ни ја 
„Нор ма“, под дири
гент ском упра вом 
Деја на Сави ћа, у 
постав ци и сце
но гра фи ји госта 
 чуве ног ита ли
јан ског реди те ља, 
умет ни ка свет ске 
репу та ци је и кари
је ре, Ђан кар ла дел 

Мона ка, после пау зе од чети ри годи не поно во се, изво ђе њем 15. 
децем бра, вра ти ла на редов ни репер то ар Вели ке сце не. Наслов
ни лик Нор ме, прво све ште ни це хра ма, пева ла је сопран Сања 
Кер кез, док је у роли Адал ђи зе први пут насту пи ла мецо со пран 
Љуби ца Вра неш.   Уло ге  су оства ри ли и Јан ко Сина ди но вић 
(Поли он), Ненад Јако вље вић (Оро ве зо), Ива на Жива ди но вић 
(Кло тил да) и Мар ко Жив ко вић (Фла вио). У пред ста ви уче ству ју 
Орке стар и Хор Опе ре Народ ног позо ри шта у Бео гра ду. Кости ме 
су кре и ра ле Сте ла дел Мона ко и Ката ри на Грчић Нико лић. Пред
ста ва је пре ми јер но изве де на 10. јуна 2017. годи не. 

Р.П.Н. 

СЕЋА ЊЕ НА ТИХО МИ РА АРСИ ЋА

Пово дом годи
шњи це смр ти, 5 
децем бра на Сце
ни „Раша Пла о
вић“, одр жан је 
скуп у знак сећа ња 
на прва ка Дра ме 
Народ ног позо
ри шта Тихо ми
ра Арси ћа (1957
2020). У при су ству 
поро ди це, при ја те
ља и пошто ва ла ца 
дела овог глум ца, 
гово ри ли су дирек
тор ка Дра ме Моли

на Удо вич ки Фотез, глум ци Лепо мир Ивко вић и Ива на Жигон, 
реди тељ ка Ива на Вујић Коми нац, позо ри шни про ду цент Мило
ван Здрав ко вић, писац Жар ко Јока но вић и Арси ће ва кћер ка Вера 
Арсић. У крат ком фил му реди те ља Бал ше Ђога при ка за не су 
Арси ће ве анто ло гиј ске уло ге у разним филм ским и позо ри шним 
оства ре њи ма као што су „Игман ски марш” „Солун ци гово ре”, 
„Деч ко који обе ћа ва”, „Лов у мут ном”, „Раз вој ни пут Боре Шнај
де ра”, „Вешти ца”, „Вук Кара џић”, „Тако је гово рио Броз”, „Уби це 
мог оца”, „Шесто чуло”...  Филм је испра ћен ста ја ћим ова ци ја ма и 
пето ми нут ним апла у зом публи ке у знак пошто ва ња и сећа ња на 
Тихо ми ра Арси ћа.

Р.П.Н. 

IN MEMO RI AM
ЈОВА НА ЦИН ЦАР 
KАЛИНИК 
(1972-2021)

Д у г о  г о  д и  ш њ а 
члaница Хора Опе ре 
Народ ног позо ри шта у 
Бео гра ду Јова на Цин
цар Kалиник (1972
2021) пре ми ну ла је 8. 
децем бра. Сахра на је 
оба вље на 16. децем бра 
на Новом гро бљу у Бео
гра ду. Пам ти ће мо је као 

истак ну ту чла ни цу Хора, мак си мал но пре да ну сво јој про фе
си ји у којој је оста ви ла неиз бри сив траг. Веч на сла ва и хва ла. 
Њено Народ но позо ри ште у Бео гра ду. 

Драм ски репер
то ар Сце не 
„Раша Пла о
вић“ уско ро ће 
поста ти бога ти ји 

за још један вео ма интри ган тан 
комад  „Иран ску кон фе рен ци
ју“ по тек сту Ива на Вири па је ва и 
у режи ји Ива не Вујић Kоминац. 
Прва про ба одр жа на је 9. децем бра 
у библи о те ци Народ ног позо ри шта 
у Бео гра ду, а пре ми је ра је пла ни ра
на поло ви ном фебру а ра 2022. годи
не. 

У поде ли су Рад ми ла Жив ко
вић (Ема ШмитПаул сен), Ива на 
Жигон / Вје ра Мујо вић (Ширин 
Шира зи), Небој ша Kундачина 
(Филип Расму сен), Сло бо дан 
Бештић (Густав Јен сен), Рада 
Ђури чин (Паску ал Андер сен), 
Гој ко Бале тић (Оли вер Лар сен), 
Маја Kундачина (Астрид Петер
сен), Зоран Ћосић (Дани јел 
Kристенсен), Бог дан Бог да но вић 
(Маг нус Том сен), Дими три је Илић 
(Отац Авгу стин) и, као уче сни ци 
видео кон фе рен ци је, Боја на Бам
бић (Матил де Хан сен) и Душан 
Мате јић (Патрик Нил сон). 

Дирек тор ка Дра ме Моли на 
Удо вич ки Фотез иста кла је у обра
ћа њу умет ни ци ма, уочи почет ка 
прве про бе, да је овај текст, за њу 
лич но, један од нај бо љих које је 
про чи та ла у послед њих десет годи
на.

„У овом момен ту игра се у 
Москви, Санкт Петер бур гу, Вар
ша ви, Бечу… Вири па јев на изу зе
тан начин отва ра пита ња која су 
бит на за ово вре ме, на гло бал ном 
нивоу. Сам наслов је мета фо ра, а 
по увод ним речи ма у тек сту, реч је 
о гло бал ном суко бу Ала ха и Кoкa 
кoле, рекла је дирек тор ка Дра ме 
назвав ши то силом при ро де која 
је неспор на и све при сут на и коју 
дана шњи човек све теже при ме
ћу је због шаре них лажа које му се 

у п о р  н о наме ћу и чији 
је нај ја чи сим бол Кока кола, која је, 
суде ћи по рекла ма ма које пра ви, 
при сво ји ла чак и Деда Мра за. 

Реди тељ ка Ива на Вујић 
Kоминац оце ни ла је да Вири па
јев пред ста вља сам врх савре ме не 
дра ма тур ги је, не само руске, него и 
европ ске. 

„Kао писац, нај бли жи је Чехо
ву. Он је писац јед не поет ске струк
ту ре, без обзи ра што је она пост
драм ска. С дру ге стра не, Вири па јев 
је вео ма духо вит, баш као и Чехов, 
који је и оштар као мач, као сечи
во. Овде је исти слу чај. Вири па јев 
се заи ста може назва ти пра вим 
уну ком Анто на Павло ви ча Чехо
ва. Ови моно ло зи су код њега јед на 
сло бод на игра, у окви ру ње има
те пра во на гре шку, опет, као код 
Чехо ва. Овде је све попут митра
ље ске паљ бе; сва ки глу мац мора 
бити машин ге вер… Поно сна сам 
што смо доби ли овај комад. Биће
мо први у реги о ну који ће изне дри
ти тај вели чан стве ни текст који је 
про шле годи не у Руси ји добио пре
сти жну Награ ду Злат на маска за 
нај бо љи драм ски текст”, иста кла је 
Ива на Вујић Kоминац. 

Пре во ди лац Сања Милић 
исти че да је овде реч о драм ском 
тек сту који нема запле та, нема раз
во ја драм ске рад ње, нема очи глед
не интер ак ци је међу лици ма, ни 
тра ди ци о нал не позо ри шне дина
ми ке.  

„Kако сам наслов каже, то је 
кон фе рен ци ја. На њој уче ству ју 
тро ји ца уни вер зи тет ских про фе
со ра, дво ји ца нови на ра, по један 

писац, све ште ник и дири гент, 
супру га пре ми је ра и песни ки ња, 
добит ни ца Нобе ло ве награ де за 

књи жев ност. Сви су Дан ци, сем 
песни ки ње која је Иран ка... Иран
ска кон фе рен ци ја је фило зоф ски 
текст који на нај бо љи начин под
се ћа на Пла то но ве дија ло ге или на 
дела воде ћих европ ских егзи стен
ци ја ли ста. То је зре ли ји, дубљи и 
уби тач ни ји Вири па јев од оног којег 
смо до сада упо зна ли и којег смо и 
до сада цени ли”.  

Пре ма речи ма дра ма тур шки ње 
Љубин ке Сто ја но вић, рад ња кома
да се оди гра ва на науч ној кон фе
рен ци ји посве ће ној ком плек сној 
рела ци ји две ју кул ту ра „Исто ка“ и 
„Запа да“.

„И у овом кома ду аутор се слу
жи сред ством осве шћи ва ња при су
ства публи ке, сво је вр сног директ
ног кон так та; публи ка је уче сник 
Иран ске кон фе рен ци је у пуном 
сми слу… Упр кос сте рил ној атмос
фе ри науч ног ску па, озбиљ но сти 
и акту ел но сти теме, јуна ци кома
да нео сет но, сход но сво јим карак
те ри ма и моти ви ма, напу шта ју 
при пре мље на изла га ња, пре ла зе 
гра ни це коди фи ко ва них кон вен
ци ја науч ног изла га ња, ура ња ју у 
лич не и при ват не одно се, како би 
тако ого ље ни могли да гово ре о 
нај зна чај ни јем про бле му које оду
век сто ји пред чове чан ством: а то је 
чове ко во место у све ту и сам сми
сао живо та“, наво ди Љубин ке Сто
ја но вић. 

Реди тељ ка Вујић ура ди ће идеј
но реше ње сце но гра фи је и избор 
музи ке, а у умет нич ком тиму су и 
Души ца Kнежевић (кости мо граф), 
Љиља на Мркић Попо вић (сцен ски 
говор), Соња Вуки ће вић (коре о
граф), Све тла на Волиц (видео рад) 
и Јасна Сара ман дић (сце но граф 
реа ли за тор).

Р.П.Н. 

ПОЧЕ ЛЕ ПРО БЕ ДРА МЕ ИВА НА ВИРИ ПА ЈЕ ВА „ИРАНСKА 
KОНФЕРЕНЦИЈА“ У РЕЖИ ЈИ ИВА НЕ ВУЈИЋ KОМИНАЦ

ГлобалнисукобАлаха
иКока-коле
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Глу мац Народ ног позо
ри шта Ненад Стој ме
но вић, после пуних пет 
годи на пау зе од послед
ње пре ми је ре, а био 

је то Чехо вљев „Ива нов“ у режи
ји Тање Ман дић Риго нат која му 
је пове ри ла лик лека ра Јев ге ни ја 
Kонстантиновича Љво ва, вра ћа се 
на матич ну сце ну новом уло гом. 
И ово га пута, реч је о још јед ном 
вео ма иза зов ном и зна чај ном глу
мач ком задат ку; Стој ме но вић игра 
адво ка та Тор вал да Хел ме ра, супру
га Норе, наслов не јуна ки ње исто
и ме не дра ме слав ног нор ве шког 
писца Хен ри ка Ибсе на. Пред ста ву 
је, тако ђе, режи ра ла Тања Ман
дић Риго нат, пре ми је ра је одр жа на 
прек си ноћ, 23. децем бра, на Вели
кој сце ни, а осим нашег саго вор
ни ка, у поде ли су и Нада Шар гин, 
Хаџи Ненад Мари чић (Док тор 
Ранк), Kатарина Мар ко вић (Госпо
ђа Kристина Лин де), Горан Јев тић 
(Адво кат Нилс Kрогстад) и Јеле на 
Бла го је вић (Слу шки ња). 

„Дра го ми је да сам поно во у 
јед ној пре ми јер ној поде ли. Ето, та 
пау за… када је реч о новим насло
ви ма, про сто, наме сти ла се. Моја 
кило ме тра жа, до тог тре нут ка, 
овде у матич ном Народ ном позо
ри шту, била је при лич но вели ка, 
као и број насло ва које сам имао 
на акту ел ном репер то а ру. Све то 
пре ва зи шло је неке моје физич
ке могућ но сти. С дру ге стра не, 
мислим да је пот пу но при род но 
да после јед ног пери о да напра виш 
неки рез и суми раш резул та те, а 
не да по сва ку цену радиш нешто 
ново. Дра го ми је да поно во радим 
са Тањом, ово ми је четвр та пре ми
је ра с њом у Народ ном позо ри шту. 
Могу да кажем да је она реди тељ с 
којим нај ра ди је ула зим у про цес”, 
откри ва Стој ме но вић у раз го во ру 
за „Позо ри шне нови не“ који смо 
води ли јед ног децем бар ског пре по
дне ва, десе так дана уочи пре ми је ре. 

Дакле, опет Тања, опет игра
те инте лек ту ал ца; из Љво вље вог 
док тор ског ман ти ла, „уска че те“ у 
оде ло адво ка та Тор вал да Хел ме
ра, Нори ног супру га…

Сва ко га од нас, њего ва глу мач
ка сред ства, одре ђу ју за неки репер
то ар који ће да игра. У том сми слу, 
ово јесте нешто што и по сен зи би
ли те ту при па да мени. Било ми је 
вео ма иза зов но и још увек јесте, с 
обзи ром да про цес рада и даље тра
је, да се суо чим с тим ликом. Има 
ту, још увек, неких фили гран ских 
радо ва које тре ба ура ди ти. На тре
нут ке поми слим, наро чи то у про
це су рада са Надом Шар гин, која 
је фан та сти чан парт нер, да је ово 
можда и нај за ни мљи ви је што сам 
до сада радио. 

Ово је ваш први Ибсен у кари
је ри, чини се да вам је „легао”… 

Да, упр кос томе што још увек 
нисмо све завр ши ли, имам осе ћај 
да јесте. Ово је нај те жи комад који 
сам радио у живо ту. Фан та сти чан 
је, дубок и сло је вит. Дра го ми је 
да смо се и  гене ра циј ски, у сми
слу поде ле, оку пи ли око ове при че. 
Ибсен је спе ци фи чан писац; први 
пут се сре ћем са јед ном таквом 
врстом рече ни це, репли ке, одно са 
међу лико ви ма… Ова при ча вео
ма при па да и дана шњем вре ме ну, 
вре ме ну гло ба ли за ци је, оту ђе ња, 
опште уса мље но сти, гор до сти, 
неког лич ног его и зма… Ово су 
људи који се тра же и нека нај че шћа 
пара ле ла коју сам кори стио у про
це су рада била је Lost In Tran sla tion. 
Они су сви, ствар но, изгу бље ни у 
пре во ду. Све вре ме имао сам осе ћај 
као да ради мо неки добар аутор ски 
филм са Тањом. 

У вре ме када је Ибсен писао 
ову дра му, поста вља ло се пита ње 
да ли је жена човек или само допу
на мушкар цу…

Ја, лич но, сам неко ко изу зет
но пошту је жене. Мислим да оне, 
запра во, у већи ни ства ри има

ју мно го више ква ли те та од нас 
мушка ра ца. Жена је, за мене, нешто 
што је цен тар око кога се окре ће 
све оста ло… Kада при ча мо о овом 
кома ду, мно го тога се, у међу вре ме
ну, про ме ни ло. Ово је данас неко 
ново вре ме, нека нова епо ха, нови 
тре ну так... Ја се, на при мер, гене ра
циј ски осе ћам као неко ко је пре ва
зи ђен и пре га жен. При па дам неко
ме ко је одра стао деве де се тих, 
а не при па дам тој инста
грам гене ра ци ји. Данас се 
осе ћам као неми савре
ме ник и посма трач све
га што се деша ва поред 
мене. 

У каквом су одно
су, данас, Нора и Тор валд. Да ли 
Нора и данас, у овој постав ци, 
сво ја раз ми шља ња и поступ ке 
мора да при ла го ђа ва она ко како 
одго ва ра Тор вал ду?

Они су, нажа лост, два дија ме
трал но супрот ни лика. Гово ре дру
га чи јим јези ком и дру га чи је мисле 
о све му. Мени је посеб но зани мљив 
тај тре ну так Нори ног пре ло ма када 
она ста не са обе ноге и про го во ри 
неким дру гим тоном, резо лут
ним. Њих дво је се есен ци јал но, по 
нукле у су, не раз у ме ју и то је нешто 
што је добра осно ва за драм ски 
сукоб. Овај комад је сат кан од низа 
тих неких њихо вих малих ига ра 
и ства ри о који ма они дру га чи је 
мисле. Нора и Тор валд су две раз
ли чи те галак си је. То су људи који 
живе и данас, у овом све ту. Они су 
врло могу ћи и то ми се вео ма допа
да. Ми, овде, не игра мо мисао, већ 
живог чове ка. Такво раз ми мо и ла
же ње мисли, које посто ји у њихо
вом одно су, и данас је, нажа лост 
могу ће изме ђу мушкар ца и жене. 
Тор валд је неко ко раз ми шља као 
све тов но биће, као неко ко је под
ре ђен капи та ли зму и има ригид
ну морал ну струк ту ру коју чвр сто 
пошту је. Нора није тај човек. Она 
је сло бо да, љубав и пожр тво ва ност. 

Kад гле да лац одгле да ову 
пред ста ву, сва ка ко ће се запи та ти 
о разним ства ри ма  које она пре
и спи ту је…

Да, нарав но. То су сва она 
пита ња која и ја себи сва ко днев но 
поста вљам. Она, можда зву че као 
неко опште место, али јако су бит
на; ко смо ми, шта смо у сва ко днев
ном све ту, да ли смо неко ко само 
јури за неким опште дру штве ним 
при зна њем или смо неко ко може 
да пру жи емпа ти ју  неко ко је има 
у себи, неко ко је даје, неко ко није у 
око ви ма дру штва, неко ко не живи 
по кон вен ци ја ма, кано ни ма, нор
ма ма… него неко ко је сло бо да. 
Ето, то су оне ства ри који ма се, по 
мени, бави ова пред ста ва. Kад сам 
гле дао про гон, казао сам коле га ма 
да бих је вео ма радо гле дао, не јед
ном, већ сигур но неко ли ко пута. 
Лепо је и врло важно данас има ти 
ова кву пред ста ву на репер то а ру 
Народ ног позо ри шта. 

Недав но, 22. новем бра, за 
Дан Народ ног позо ри шта доби ли 
сте „Злат ну знач ку“ пово дом две 
деце ни је рада у матич ној кући…

Ух, тај пери од је про шао муње
ви том брзи ном, застра шу ју ћом. И 
сад, кад се освр нем на све то, кад 
поми слим на живот, умет ност, глу

му, позо ри ште… све ти се чини као 
швед ски сто, а запра во није тако. 
Дра го ми је да сам остао досле
дан себи и да у мени нема гор чи
не, неке поми ре но сти са собом. 
Још увек волим да тра жим, да се 
борим, да радим нове ства ри. Све
стан сам сво јих мана, мада мислим 
да имам и поне ку врли ну. Био је 
то врло узбу дљив пери од за мене. 
Kада бих се поно во вра тио на поче
так, мислим да бих већи ну ства ри 
ура дио исто. Не све, нарав но, али 
већи ну да. 

И поно во би сте иза бра ли глу
му, као про фе си ју?

Да, сва ка ко. Морам да иско ри
стим ту реч, пошто је нај тач ни ја – 
при ви ле ги ја. И, заи ста, при ви ле ги
ја је бави ти се глу мом, наро чи то у 
вре ме ове поша сти која нас је заде
си ла у послед ње, ско ро, две годи
не. Играш се, истра жу јеш, радиш 
оно што волиш, про во диш вре ме с 
неким ква ли тет ним људи ма... То је 
баш лепо, окре пљу ју ће. То је читав 
један живот за себе. 

Задо вољ ни сте оним што сте 
пости гли у прет ход не две деце
ни је? 

Kада одба цим лоше и сачу вам 
оно што ваља, јесам. 

Мико јан Без бра ди ца

ДРАМ СКИ УМЕТ НИК НЕНАД СТОЈ МЕ НО ВИЋ, ТОР ВАЛД ХЕЛ МЕР У 
ИБСЕ НО ВОЈ „НОРИ“

Женеимајумноговише
квалитетаодмушкараца

ОТВО РЕ НА ИЗЛО ЖБА 
„УМЕТ НОСТ ИГРА ЧА“ 
ПОСВЕ ЋЕ НА МИЛО РА ДУ 
МИШКО ВИ ЋУ

Изло жба „Умет ност игра ча“ 
посве ће на Мило ра ду Мишко
ви ћу, вели ка ну срп ског бале та и 
мар кант ној фигу ри на европ ском 
зве зда ном небу сре ди не 20. века, 
коју је при ре дио Милош Дуја ко
вић, дуго го ди шњи Мишко ви ћев 
сарад ник, отво ре на је 14. децем
бра у Фоа јеу пар те ра Вели ке сце не.

Осим Дуја ко ви ћа, о слав ном 
балет ском умет ни ку гово ри ли су 
и дирек тор Музе ја Народ ног позо
ри шта Дра ган Сте во вић, те дирек
тор Бале та Кон стан тин Костју ков, 
који је и отво рио изло жбу. 

Том при ли ком казао је да 
ника да није имао при ли ке да види 
Мишко ви ћа како насту па, али да 
га је упо знао у касни јим годи на ма.

„Могу рећи да је то био један 
диван госпо дин пре фи ње ног 
пона ша ња, и виде ло се да је вели
ки умет ник. Сва ка њего ва реч и 

савет били су вео ма дра го це ни“, 
рекао је Kостјуков.

Дуја ко вић је нагла сио да 
Мишко ви ћев рад носи у себи бес
крај ну моти ва ци ју и инспи ра ци ју 
која може да се сагле да са раз ли
чи тих аспе ка та.

Пре ма њего вом мишље њу 
„бити у епи цен тру јед ног, ина че, 
умет нич ки бога тог и надах ну тог 
пери о да и тако дуго оста ти у њему 
знак је јед не вели ке кари је ре и 
успе ха.“

Ова постав ка обу хва та само 

мали део обим не фотогра ђе 
јед ног од нај ве ћих фран цу ских 
фото гра фа Сер жа Лидоа, који је 
од првих дана пра тио кари је ру 
Мило ра да Мишко ви ћа.

Изло жбу, која ће бити отво ре
на до фебру а ра месе ца, посе ти о ци 
ће моћи да погле да ју при ли ком 
дола ска на вечер ње пред ста ве на 
Вели кој сце ни, као и у вре ме рада 
Музе ја Народ ног позо ри шта, рад
ним дани ма од 11 до 16 часо ва.

Р.П.Н. 
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Већ од свог првог поја
вљи ва ња у штам па
ном делу Путо ва ња 
по Дал ма ци ји Албер та 
Фор ти са 1774. годи

не, наве де на  као при мер народ не 
пое зи је Мор ла ка (Срби у Дал ма ци
ји), бала да Хаса на ги ни ца, је сво јом 
заго нет ном лепо том (поред песме 
Бано вић Стра хи ња), у Евро пи сте
кла глас „узо ри те народ не пое зи је, 
сувр сни це ста рогрч кој и ста ро
шкот ској које су нај ви ше цење не“. 
Хаса на ги ни цом је био оду ше вљен и 
вели ки Гете, а Хер дер ју је штам пао 
у свом чуве ном збор ни ку народ
них песа ма. Упра во је овом 
бала дом био под стак нут рад 
Вука Кара џи ћа на при би ра њу 
и изда ва њу наше народ не пое
зи је.  

Суд би на песме која је пре
жи ве ла ско ро један век у усме
ном пре но ше њу, саче ка ла је 
Фор ти са (који је ради при
род њач ких сту ди ја путо вао 
по Дал ма ци ји), да је откри је и 
штам па  про це њу ју ћи њену трај
ну вред ност. Иако су, у нашем, 21. 
веку  мушкожен ски одно си нај ра
зно вр сни је раз ли чи тих фор ми од 
оних које песма откри ва, сушти
на људ ске душе пре по зна је аутен
тич ну емо ци ју, апсурд не суда ре и 
мимо и ла же ња људ ских суд би на, 
пре по зна је чове ка у кан џа ма соп
стве них стра сти, пре по зна је колек
тив но насле ђе и зато ова песма има 
моћ да кому ни ци ра и узбу ђу је и 
савре ме ног чове ка.

Садр жај бала де је сви ма 
познат, а ток рад ње има изне над
не и заго нет не еле мен те. Хаса
на га, вој ни ста ре ши на, рањен, 
болу је под шато ром у пла ни ни и 
дуго ишче ку је да га оби ђе жена и 
мај ка њихо во пето ро деце.То се 
не дога ђа, и он изне над но, напра
си то и суро во одлу чу је да оте ра 
жену од куће. Њу, као жену пуну 
врли на, одмах потом, про си углед
ни имот ски кади ја... Про ла зе ћи у 
свад бе ној повор ци поред Хаса на
ги ног и њеног доју че ра шњег дома, 
опра шта ју ћи се и дари ва ју ћи децу, 
видев ши сина у колев ци, уми ре од 
пре ве ли ког бола.

За колек тив ни, народ ни морал, 
стид је био дово љан узрок тра гич
ног неспо ра зу ма. Стид је одли ка 
обзир не и уви ђав не осо бе (чове ку 
без сти да све је могу ће) али посто
ји и пол ни стид, стид од раз го ли
ћа ва ња душе и тела који при ста је 
при ро да ма спо соб ним за дубо ко 
про жи вља ва ње. Стид  често озна
ча ва морал ну вер ти ка лу лич но сти. 
Све то, али и пошто ва ње одре ђе
них пра ви ла (без пре ко ра че ња) 
укљу че но је у осе ћа ње сти да који 
је спре чио Хаса на ги ни цу да посе ти 

рање ног мужа.
Дуго боло ва ње у уса мље но сти 

рас плам са ло је љубо мо ру Хаса на
ге, чове ка пре ке и сило ви те воље 
и осва јач ке жести не, па у стра сној 
чежњи за нежно шћу и љуба вљу, с 
нестр пље њем оче ку је да му Хаса
на ги ни ца, крше ћи пра ви ла у име 
љуба ви, дође и дока же ода ност. 
Њего ва нагла и суро ва одлу ка, у 
народ ној дра ма тур ги ји (и у под тек
сту) има иза себе тра ја ње  дуго 
вре ме 

у н у 
тра шњих ломо ва који се 
зби ва ју у уза луд ном ишче ки ва њу и 
који, запра во, при пре ма ју ту „пре
на гље ну“  „немо ти ви са ну“одлу ку. 
Хаса на га у тој бол ној немо ћи, као 
карак тер, каквог је могу ће сагле
да ти, мора да дожи вља ва стид због 
осе ћа ња љуба ви која за њега, јуна
ка, пред ста вља ју – сла бост.

Ако је јунак, узор и чувар 
колек тив не све сти, жена је чувар 
емо тив не топли не и све то сти 
поро дич ног огњи шта. Хаса на ги ни
ца је пра ви при мер такве жене, рет
ке пле ме ни то сти која не уме и не 
може да се бра ни. Али мај чин ску и 
жен ску ода ност и љубав, из зада тих 
тра гич них окол но сти, дока зу је на 
нај те жи начин – смр ћу. Не посто ји 
дру ги начин да Хаса на ги ни ца дока
же сво је при па да ње мужу и деци. 
Огром ни бол, неми бол, при ки ва је 
за ћута ње, дока зу ју ћи, апсурд но, да 
се и нај ве ћа дра ма може оди гра ва ти 
у неис ка за ном и у одсу ству акци је. 
Нема речи, нема покре та дуго трај
но трпље ње Хаса на ги ни цу воде до 
само по ни ште ња. И пре него што се 
живот Хасан ги ни це тра гич но завр
ши у јед ном маху; све је то у песми 
при пре ма но дугим тра ја њем и 
трпље њем. Зади вљу ју ћи су ти рит
мич ни, народ ни, тра гич ки акцен ти 
у песми који има ју уза вре лу буји цу 
зна че ња иза глав них лико ва.

Затво ре на, отме на, топла при
ро да Хаса на ги ни це и Хаса на ги на 
сило ви та актив на при ро да – нису 
скло не при чи и рас при ча ва њу. Зато 
је, осим сти да и ћута ње део тки ва 

ове тра гич не при че. Да није било 
пре ћу та не љуба ви, не би било ни 
тра ге ди је. Бала да Хаса на ги ни ца је 
пуна драм ског набо ја у под тек сту и 
због тога је бива ла вели ки ства ра
лач ки иза зов песни ци ма и писци ма 
да за њу про на ђу аде кват ни драм
ски израз.

Први пут, у Народ ном позо ри
шту у Бео гра ду, 20.11.1910, пред
ста вље на је Хаса на ги ни ца, драм ска 
сли ка, песни ка Алек се Шан ти ћа, 
лир ски ори јен ти са ног и у дра ми. 
Речи су Шан ти ће ве, лепе, сти хо ви 

склад ни и топли, садр жи на дир
љи ва пише кри ти ка. (Хаса

на га  Мило рад Милу ти
но вић, Хаса на ги ни ца 
 Јеле на Милу ти но вић). 
Мотив срџ би Хаса на ги
ној више није био недо
ла зак Хаса на ги чин док 
јој је муж боло вао, него 
Хаса на ги на љубо мо ра 

због Мустаф бе га који 
је Хаса на ги ни ци бацио 

ружу у пен џе ре. Иако је 
публи ка била отво ре на да  

усхи ће но дожи ви пре ми је ру 
Шан ти ће ве дра ме, то се није дого
ди ло – једва је кре ну ла пар дла но ва, 
па пље сну, један пут, два ли…Про
блем је, очи то, био у режи ји која 
није успе ла да ускла ди ритам Шан
ти ће вих  сти хо ва са рит мом сцен
ског зби ва ња и емо тив ним рит мом 
публи ке.  Све му томе, кумо ва ле су 
и тех нич ке поте шк оћe. (Режи ји је 
била покло ње на нај бо ља пажња; 
само би тре ба ло и зору нагна ти 
да при род ни је и посте пе ни је сви ће, 
а не да то чини на ско ко ве. Или
ја Ста но је вић Чича (који је био и 
реди тељ и тума чио уло гу Хами
да) је ста ром слу зи Хами ду дао 
див ну епи зо ду. Ште та што 
је био она кав мрак те се 
није могао довољ но виде
ти – на духо вит начин 
заме ра ла је тада шња 
штам па). 

Већ при ка зи ва
на у Загре бу, са лепим 
успе хом, Хаса на ги ни ца 
хрват ског песни ка и дра
ма ти ча ра Мила на Огри зо
ви ћа, при ка за на је у Народ ном 
позо ри шту у режи ји Бран ка 
Гаве ле 13.10. 1928. Хаса на гу је тума
чио Душан Раден ко вић (који је с 
том ролом пости гао лепе успе хе), 
а Хаса на ги ни ца, Мари ја Табор ска 
(ту уло гу бро ји међу сво је нај бо ље 
кре а ци је). На свим позор ни ца ма, 
Огри зо ви ће ва пред ста ва, упр кос 
одре ђе ним замер ка ма, пости гла је 
вели ки успех, исти ца ни су лите
рар ни ква ли те ти који се нису суко
бља ва ли са при ро дом сцен ских 
зако ни то сти и глу мач ког обли ко
ва ња уло га.

 (...) Прек си ноћ се пла ка ло у 
позо ри шту. И Народ но позо ри
ште, мора ло би да буде захвал но на 
тим суза ма. (...) Ипак, кри ти ка је 
оце ни ла и да реди тељ није могао да 
про на ђе у про за ич кој Огри зо ви ће вој 
Хаса на ги ни ци, погод но тле за свој 
успла хи ре ни тем пе ра мент и деко
ра тив ну машту. 

И док је за визи ју сво је дра ме – 
Хаса на ги ни це, Шан тић из народ не 
песме црпео лир ску инто на ци ју као 
под стрек сво јој песнич кој души, 
Огри зо вић је у тра га њу за пси хо
ло шком веро до стој но шћу тра гао 
по дуби на ма људ ске пси хе и еро са 
и ство рио тра ге ди ју сев да ха. Њего
ва Хаса на ги ни ца болу је од чежње, 
стра сти, зано са пре ма Хаса на ги и 
та врста љуба ви уве ли ко пре ва зи
ла зи мај чин ску љубав. Зане сен и 
сам, таквим жен ским ликом, али 
очи то и Еро сом као космич ком 
силом која ства ра и раза ра, писац 
њену смрт оправ да ва вели ким 
интен зи те том љубав ног оза ре ња 
што је доби ла натраг сво га агу. 

Хаса на ги ни ца прва дра ма, 
песни ка Љубо ми ра Симо ви ћа, 
инспи ри са на  је народ ном бала дом, 
заси гур но се увр сти ла у јед ну од 
нај бо љих дра ма наше књи жев но
сти. По про це ни углед ног кри ти
ча ра В. Ста мен ко ви ћа, Симо вић је 
песник који је схва тио зако ни то
сти модер не европ ске  дра ме уте
ме ље не изме ђу два свет ска рата. 
Да би то пости гао, Симо вић је 
знат но одсту пио од ори ги нал не 
вер зи је, унео је у њу нове лико ве, 
модер ни је моти

ва ци је, хумор
не садр жа је, али и разно вр сне сен за
ци је, ефек тив ну дра ма тич ност... 
закљу чио је кри ти чар (...) а Жар ко 
Кома нин, драм ски писац запа жа и 
да се дра ма  гиба изме ђу поет ског 
и хумор ног, тра гич ког и иро нич ног, 
гро те сног и фар сич ног, негу ју ћи 
при том дах бај ке и леген де.

Сло же но и модер но пси хо ло
шки, засно ва ни су брач ни и поро

дич ни одно си Хаса на ге и Хаса
на ги ни це у које је на над ре а лан 
начин укљу чен и имот ски кади ја, 
за Хаса на ги ни цу оли че ње чежње 
и нео ства ре ног сна  пре уда је за 
Хаса на гу. Имот ског кади ју она сне
ва и у бек ству од одно са са Хаса на
гом који се, у вели кој мери, засни ва 
на њеном стра ху и на Хаса на ги ној 
пато ло шкој љубо мо ри, неус кла
ђе ним при ро да ма запре те ним у 
лави рин ти ма њихо вих душа и обо
стра ној уса мље но сти у бра ку. Али 
она, у тре нут ку кад је непра вед но 
про те ра на и кад има при ли ку да 
се уда за  кади ју – то више не жели. 
Хаса на ги ни ца је исти ни та мај ка 
веза на за свој дом, али је непро бу
ђе на као жена, а Хаса на га је неис
пу њен мушка рац који испу ње ње 
тра жи код дру гих жена. Хаса на га 
њен недо ла зак док он болу је, тума
чи њеном госпо шти ном којој је 
испод части да га у гори, под шато
ром оби ла зи. На кра ју дра ме у кул
ми на тив ној ира ци о нал ној атмос
фе ри откри ва се да је испро ше на за 
имот ског кади ју који је умро пре 7 
годи на... 

Симо ви ће ва дра ма има ла је 
два пре ми јер на изво ђе ња у Народ
ном позо ри шту 19.5.1974. (у режи
ји Жели ми ра Оре шко ви ћа; Неда 
Спа со је вић – Хаса на ги ни ца и 
Мида Сте ва но вић – Хаса на га) и 
30.12.2001. (у режи ји Јаго ша Мар
ко ви ћа; Вања Ејдус –Хаса на ги ни ца 
и Марин ко Маџ гаљ– Хаса на га)

 Два осо бе на тума че ња лика 
Хаса на ги ни це у послед ње две, 
наве де не пред ста ве, оста ће запам
ће на у исто ри ји: Бри љант на Неда 
Спа со је вић је, по истан ча ном уоча

ва њу Мило са ва Буце Мир ко ви
ћа, вео ма модер но заро ни ла у 

там не и све тле при ми сли 
све оп штег мате рин ства; 
ова кре а ци ја је успе
ла да сачу ва сто жер но 
тра гич но осе ћа ње које 
зах те ва физич ке и емо
тив не нијан се без засла
ђе но сти или пла чев но
сти.

За Вању Ејдус – нај
ви ше оце не. Она је суге стив но 
забли ста ла као Хаса на ги ни ца 
сво јим глу мач ким уме ћем рас

ко шног реги стра, откри ва ју ћи и 
сво ју неве ро ват но суп тил ну спо
соб ност пре ла ска из раци о нал них 
у ира ци о нал не сми са о не сфе ре.

Јагош Мар ко вић је сво јом 
посве том суштин ски све иска

зао: Пред ста ва је посве ће на сви ма 
који су воле ли а то нису уме ли да 
пока жу као Хаса на га. Они ма који 
су воле ли, а били повре ђе ни па због 

тога поста ли гру би, жесто ки, 
суро ви и сви ре пи...    

Сања Мило са вље вић

OСВРТ  НА ПРО ШЛОСТ, ПОВО ДОМ  – 20 ГОДИ НА ХАСА НА ГИ НИ ЦЕ НА СЦЕ НИ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА У РЕЖИ ЈИ 
ЈАГО ША МАР КО ВИ ЋА

Хасанагиница–одбаладедодраме
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У сво ју вео ма бога
ту про фе си о нал ну 
био гра фи ју, при ма
до на Опе ре Народ
ног позо ри шта у 

Бео гра ду, мецо со пран Јадран ка 
Јова но вић недав но је допи са
ла и уло гу Орфе ја, чуве ног сви
ра ча и песни ка из грч ке мито
ло ги је, јуна ка нај по зна ти је 
опе ре Kристофа Вили бал да Глу ка 
„Орфеј и Еури ди ка“. У тој вео ма 
тешкој и зах тев ној роли пре ми
јер но је насту пи ла 8. децем бра 
под упра вом Дија не Цвет ко вић, 
која је први пут дири го ва ла изво
ђе њем тог опер ског ремекдела 
кла сич не лепо те и одме ре но сти. 
Оду ше вље на бео град ска публи
ка испра ти ла је те вече ри при ма
до ну Јова но вић више ми нут ним, 
ова ци ја ма и узви ци ма „бра во”, а 
заслу же ну подр шку доби ле су и 
дири гент ки ња Цвет ко вић, као и 
сопра ни Неве на Бри џен (Еури ди
ка) и Софи ја Пижу ри ца (Амор). 

Орфеј, као цен трал на лич
ност ове опе ре, разним под ви
зи ма оправ да но заслу жу је титу
лу херо ја, пара лел но са титу лом 

песни ка, про ро ка и добро тво ра 
чове чан ства. Него ва сна га изви
ре из љуба ви, али исто вре ме но 
се у њој кри је и њего ва нај ве ћа 

погре шка кроз коју нас мит учи 

да сла бост пре ма пред ме ту љуба
ви ника ко није исто што и пра ва 
љубав.

У изја ви за „Позо ри шне нови
не”, наша опер ска дива каже да је 
ову уло гу при хва ти ла са вели ком 
радо шћу и одго вор но шћу. 

„Уло гу Орфе ја већ сам пева ла 
у милан ској Ска ли, али у опе ри 
Луи ђи ја Роси ја. У међу вре ме ну, 
два пута сам доби ја ла пону де да 
певам Глу ко вог Орфе ја, али их 
нисам при хва ти ла сма тра ју ћи да 
још није био пра ви тре ну так за 
тај лик. Рекла бих да ме је он сад 
суд бин ски саче као, пошто тек 
сада, са овим живот ним и гла
сов ним иску ством, као и умет
нич ком зре ло шћу, могу да ту 
чуде сну музи ку и тај фасци нан
тан лик сагле да вам и читам на 
пра ви начин. Орфеј је одва жан, 
хра бар, одан, посве ћен, пре дан 
и непо ко ле бљив. Он не пре за 
од пре пре ка, веру је у част и суд
бин ску пред о дре ђе ност”, каже 
Јадран ка Јова но вић. 

 Дело је засно ва но на миту о 
Орфе ју и Еури ди ци, при чи која 
гово ри о љуба ви и губит ку, али и 

о томе коли ко је неко спре ман да 
се жртву је за сво ју љубав.

У постав ци Алек сан дра 
Нико ли ћа, Орфеј, као хари зма
тич ни инди ви ду а лац, вео ма личи 
на људе савре ме ног све та, он 
одби ја да при хва ти и раз у ме при
род не про це се као што су живот и 
смрт, чак успе ва и да их пре ва зи
ђе. Та побе да делу је као три јумф 

људ ске сна ге и на почет ку буди 
опти ми зам…

У овој пред ста ви, пре ми јер
но изве де ној 23. јуна ове годи не 
на Вели кој сце ни, уче ству ју Хор, 
Орке стар и Балет Народ ног позо
ри шта.

Сце но гра фи ју је ура ди ла 
Дуња Kостић, а кости ме Kатарина 
Грчић Нико лић.                           М.Б. 

При ма до на Јадран ка 
Јова но вић, још јед ном се 
нашла у самом врху опер
ских умет ни ка из чита вог 
све та; наи ме, и сле де ће 
годи не биће члан жири ја, 
тре ћег по реду, Међу на
род ног так ми че ња опер
ских пева ча, у орга ни за
ци ји ита ли јан ске шко ле 
пева ња Фио рен ца Ћедо
линс 2022 (Fio ren za Cedo
lins), које ће се поно во 
одр жа ти вир ту ел но. Еки
па жири ја, чији је члан 
Јадран ка Јова но вић била 
и ове годи не, пред ста вља 
скуп европ ске ели те посве
ће не кла сич ној музи ци и 
опер ском пева њу.

МЕЦО СО ПРАН ЈАДРАН КА ЈОВА НО ВИЋ ПРЕ МИ ЈЕР НО НАСТУ ПИ ЛА КАО ОРФЕЈ У „ОРФЕ ЈУ И ЕУРИ ДИ ЦИ“

Вишеминутнеовацијезапримадону

Позо ри шна лите
ра ту ра одне дав но 
је бога ти ја за још 
један наслов; реч 
је о књи зи теа тро

ло га др Мило ва на Здрав ко ви ћа 
„Анег до те и црти це из позо ри шног 
живо та“ (дру го допу ње но изда ње) 
у коју је увр ште но око сто ти нак 
нових при ча са сце не и око ње.

Ова дра го це на позо ри шна 
збир ка, ком по но ва на у два де се так 
погла вља, а чија је про мо ци ја одр
жа на 11. децем бра на Сце ни „Раша 
Пла о вић“, успе ва, како је у пред
го во ру оце нио рецен зент Мир ко 
Жарић, да спа се од забо ра ва „пре
га ла штво анег дот ског жан ра“ из 
исто ри је нашег позо ри шног живо
та, и у том сми слу пред ста вља лепо 
шти во које ће чита о це заба ви ти и 
ора спо ло жи ти. 

Kњига обу хва та нај ра зли чи ти је 
видо ве позо ри шног живо та саку
пље не од број них анег до та које су 
у вези са глум ци ма, али и управ
ни ци ма, дирек то ри ма позо ри шта, 
реди те љи ма… Ипак, акце нат је био 
усме рен на глум це који су, сва ка ко, 
били и нај за хвал ни ји за тако јед ну 
врсту опи си ва ња, јер важе за љуби
те ље оног дру гог  ван сцен ског 
живо та, као што су позо ри шни 
бифе и кафа на.

Анег до те које је Здрав ко вић 
при ре дио, на непре тен ци о зан 
начин илу стру ју одно се изме ђу 
људи у позо ри шту, њихов однос 
пре ма локал ној сре ди ни, али и сре
ди не пре ма њима, посред но обја
шња ва ју ћи дру штве но ста ње и дух 
доба у којем су наста ја ле. 

Анег дот ски, хумор ни при ступ 
позо ри шту и њего вим после ни ци
ма има за свр ху да, у свом основ
ном зна че њу, изра зи, или изврг не 
кри ти ци, поје ди не есте тич ке, етич
ке или ерот ске при сту пе или пре те
ри ва ња која су се дого  ди ла у нашем 
позо ри шту и позо ри шном живо ту 
у распо ну вре ме на од Јоа ки ма Вуји
ћа, па до дана шљих дана. 

У том сми слу, јед на од живо пи
сних при ча из ове књи ге, у изда њу 
Фести ва ла моно дра ме и пан то ми ме 
из Зему на, сва ка ко је и она из вре
ме на када је Јан ко Весе ли но вић био 
поста вљен за дра ма тур га Народ
ног позо ри шта у Бео гра ду. Наи ме, 
нови на ри су зна ли да наш позна ти 
писац није био наро чит струч њак за 
поје ди не позо ри шне про бле ме, па 
их је инте ре со ва ло како ће се сна ћи 
на новом поло жа ју. Зато га је један 
пред став ник „сед ме силе” питао 
шта мисли о опе ри. Весе ли но вић се 
поче шао по бра ди и одго во рио му: 
„Знаш, роде, све што је рђа во напи

са но и 
не може 
да се 
чита, то 
се отпе
ва. Ето, то је опе ра”. 

У при ли ци да дођу до пића, а 
да то супру ге не при ме те, глум
ци су се често дови ја ли тра же ћи 
помоћ мла ђих коле га. Тако се, вели
ки Радо мир Раша Пла о вић, у већ 
поод ма клим годи на ма, због разних 
дијаг но за (међу који ма је била и 
она да му се руке тре су), а под буд
ним оком супру ге Даре, тако ђе глу
ми це Народ ног позо ри шта, није 
усу ђи вао да оде до шан ка и доне се 

себи пиће. Ем ће му се пола про су
ти, ем ће га виде ти Дара. Сто га он 
замо ли свог мла ђег коле гу Дра го
љу ба Гидру Боја ни ћа да оде до шан
ка и да му доне се пиће. Међу тим, 
Гидра који тог јутра ништа није 
попио, нијед ну капљи цу, па су му се 
због тога тре сле руке, без пого во ра 

је послу шао свог дра гог 
про фе со ра и оти шао до 
шан ка. Kад је пред чика 
Рашу ста вио полу пра зну 
чашу, вели ки глу мац, 
дрх та вим гла сом, само 
је кон ста то вао: „Е, сине, 
толи ко сам и ја могао да 
доне сем”!

У јед ном пери о ду, 
седам де се тих и осам де
се тих годи на 20. века, 
мно ги глум ци су, сем 
рада у матич ном позо

ри шту, хоно рар но били анга жо ва
ни и у Радио Бео гра ду.

При ли ком јед ног сни ма ња, 
Ташко Начић, Милу тин Бут ко вић 
(из Ате љеа 212) и Бра ни слав Цига 
Јери нић (из Народ ног позо ри шта) 
дого во ре се да се уве че после пред
ста ве нађу у бифеу Ате љеа 212 на 
пићу. Цига дође у бифе, нару чи 
пиће, но пред ста ва ника ко да се 
завр ши. Kако му је било досад но, 
он кре не да их потра жи. Миц по 

миц, дође до позор ни це. А на сце
ни „кафа на”. Цига лепо уђе на сце
ну и сед не за сто. Акте ри на сце ни, 
да спа су ствар, пита ју га шта ће да 
попи је, па га дис крет но изве ду са 
позор ни це. Ују тру чуве на Мира 
Тра и ло вић, управ ни ца Ате љеа 212, 
нало жи секре та ри ци да теле фо ном 
нађе Цигу и каже му: „Госпо ди не 
Јери ни ћу, дођи те код моје секре та
ри це да пот пи ше те уго вор и доби
је те хоно рар за успе шно уска ка ње”!

И кад је био боле стан, Чича 
Или ја Ста но је вић није оду ста јао 
од хумо ра. Јед ном при ли ком, кад 
га је болео зуб, оте као му је цео 
образ. Тако оте чен, срео је при ја те
ља. На пита ње шта му је, одго во рио 
је да га боли зуб, и то ђавол ски. На 
то му је при ја тељ дао „дру гар ски 
савет” који је гла сио: „Е, слу шај, 
да ти кажем шта ја радим када ме 
боли зуб. Лег нем поред жене Пер
се, мет нем гла ву на њене гру ди и од 
те топло те пре ста не зуб да боли”. 
Чича је, у тре нут ку, одре а го вао:„А, 
је ли Пер са код куће? Хтео бих да 
про бам и тај лек!”

На про мо ци ји су, осим ауто ра, 
уче ство ва ли теа тро лог Алек сан дра 
Мило ше вић и драм ски умет ни ци 
Рада Ђури чин, Весна Стан ко вић и 
Гој ко Бале тић. 

М. Без бра ди ца

ДРУ ГО ДОПУ ЊЕ НО ИЗДА ЊЕ „АНЕГ ДО ТА И ЦРТИ ЦА ИЗ ПОЗО РИ ШНОГ ЖИВО ТА” МИЛО ВА НА ЗДРАВKОВИЋА
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